
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES, UL. KOŚCIUSZKI 46, 40-048 KATOWICE, ŚLĄSKIE

NR KRS 0000014574

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, przez co najmniej 12 miesiący i dłużej. Nie są
nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł.; w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu.
Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Wycena majątku finansowego następuje wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się amortyzację metodą
liniową.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez zamknięcie na koniec roku obrotowego kont wynikowych i przeniesienie (przeksięgowanie)
wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych oraz
innych obciążeń wpływających na wynik, na konto Wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2021-06-15

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Hanna Piela
Grzegorz Sikora 
Joanna Mazurek 
Hanna Piela

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-15

Hanna Piela

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Sikora
Joanna Mazurek
Hanna Piela

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES
40-048 KATOWICE
KOŚCIUSZKI 46 
0000014574

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 6 624 640,60 8 436 380,11

I. Wartości niematerialne i prawne 778,05 7 002,69

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 616 142,55 2 727 957,42

III. Należności długoterminowe 1 420,00 1 420,00

IV. Inwestycje długoterminowe 4 006 300,00 5 700 000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 373 744,68 419 392,09

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 10 223,10 19 381,56

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 363 521,58 400 010,53

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 7 998 385,28 8 855 772,20

PASYWA

A. Fundusz własny 7 760 977,45 8 416 711,83

I. Fundusz statutowy 7 205 829,82 7 760 977,45

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 555 147,63 655 734,38

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 237 407,83 439 060,37

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 99 663,54 156 414,08

IV. Rozliczenia międzyokresowe 137 744,29 282 646,29

PASYWA razem 7 998 385,28 8 855 772,20

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-15

Hanna Piela

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Sikora
Joanna Mazurek
Hanna Piela

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES
40-048 KATOWICE
KOŚCIUSZKI 46 
0000014574

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 2 629 848,50 2 912 918,67

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 620 125,79 1 880 668,32

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 009 722,71 1 032 250,35

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 2 260 733,37 2 467 744,49

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 006 329,93 1 207 711,90

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 254 403,44 1 260 032,59

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 369 115,13 445 174,18

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 369 115,13 445 174,18

I. Pozostałe przychody operacyjne 84 724,58 123 221,61

J. Pozostałe koszty operacyjne 7 100,00 46 455,09

K. Przychody finansowe 113 992,19 133 971,86

L. Koszty finansowe 5 584,27 178,18

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 555 147,63 655 734,38

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 555 147,63 655 734,38

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania krótkoterminowe – 156 414,08 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami - 5 862,08 zł

- niezwrócona kwota z rozliczenia zaliczki udzielonej pracownikowi - 418,83 zł

- niewykorzystana dotacja - 33 106,13 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 117 027,04 zł

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych zaliczek, kredytów i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących oraz nie zaciągało w ich imieniu zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe                                    31.12.2019              31.12.2020

a) grunty                                                                  5 813,74                5 813,74

b) budynki, lokale, prawa do lokali

i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 2 281 567,55         2 323 112,92

c) urządzenie techniczne i maszyny                     154 807,06            191 415,72

d) środki transportu                                             103 795,98              77 197,85

e) inne środki trwałe                                              70 158,22            130 417,19

Razem                                                               2 616 142,55         2 727 957,42

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 880 668,32

Dotacja Urzędu Miasta Katowice – Ośrodek Pomocy Kryzysowej 60 000,00

Dotacje Narodowego Instytutu Wolności * 296 560,83

Dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
Ośrodek Pomocy Kryzysowej (Program Edukacji Obywatelskiej) 5 260,06

1% podatku 1 164 147,35

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Darowizny – Program Pomocy Dzieciom 86 192,58

Darowizny – Ośrodek Pomocy Kryzysowej 250,00

Darowizny – Ośrodek Pomocy Kryzysowej - Działania strażnicze 2 420,00

Darowizny osób fizycznych i prawnych (bez wskazanego celu szczegółowego) 256 517,50

Składki członkowskie określone statutem 9 320,00

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 032 250,35

Dotacja Urzędu Miasta Katowice – Warsztat Terapii Zajęciowej 73 265,21

Dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
Warsztat Terapii Zajęciowej 692 655,76

Dofinansowanie PFRON do projektu w ramach Programu wyrównywania
różnic między regionami III w obszarze F „Prace modernizacyjne oraz zakup
niezbędnego wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
SPES”

24 879,46

Grant Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami”

6 804,00

Częściowa odpłatność – Mieszkania Chronione 139 186,67

Częściowa odpłatność - Obozy Terapeutyczne 19 000,00

Zbiórka publiczna – Warsztat Terapii Zajęciowej 3 332,15

Przychody ze sprzedaży wyrobów – Warsztat Terapii Zajęciowej 53 827,10

Darowizny – Warsztat Terapii Zajęciowej 18 700,00

Darowizny – Budowa domu 600,00

3. Przychody finansowe 133 971,86

Odsetki bankowe - 1% 613,59

Odsetki bankowe – środki własne 185,11

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Odsetki od obligacji Skarbu Państwa - 1% 98 740,53

Odsetki od obligacji Skarbu Państwa - środki własne 34 432,63

4. Pozostałe przychody 123 221,61

Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji 32 211,80

Rozrachunki z PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń 36 150,00

Odszkodowania (dot.uszkodzenia mienia w wyniku awarii instalacji
elektrycznej) 11 301,48

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS 43 558,33

Razem przychody 3 170 112,14

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 761 281,73

·         Ośrodek Pomocy Kryzysowej, w tym: 324 756,42

Program Edukacji Obywatelskiej 6 741,00

Rzecznictwo Praw 141 782,73

·         Program Pomocy Dzieciom 436 525,31

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 260 032,59

·         Warsztat Terapii Zajęciowej 885 722,14

·         Wspólnoty Spotkań 8 575,09

·         Obozy Terapeutyczne 60 102,73

·         Mieszkania Chronione 292 128,82

·         Program Pomocy Dzieciom - pomoc społeczna zapewniająca schronienie 13 503,81

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 79 006,04

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Koszty kampanii 1% 79 006,04

4. Koszty administracyjne (w tym fundraiser) 263 798,28

Zużycie materiałów i energii 30 088,30

Usługi obce 64 421,05

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 147 153,51

Pozostałe koszty 8 134,85

Odpisy amortyzacyjne 14 000,57

5. Centrum Administracyjno-Księgowe 103 625,85

Usługi obce - adaptacja pomieszczeń 103 625,85

5. Koszty finansowe 178,18

Odsetki 178,18

6. Pozostałe koszty 46 455,09

Koszty sprzedaży lokalu i działki w Zalesiu 46 455,09

Koszty razem 2 514 377,76

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosił: 7 205 829,82 zł

Zwiększenie funduszu statutowego o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2019: 555 147,63 zł

Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 7 760 977,45 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 164 147,35 zł, w tym:

- cele ogólne                                             893 744,15 zł

- Program Pomocy Dzieciom                    103 145,90 zł

- Mieszkania Chronione                            167 257,30 zł

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  816 411,14 zł, w tym:

Ośrodek Pomocy Kryzysowej                                90 363,21 zł

Program Pomocy Dzieciom                                376 478,49 zł

Program Edukacji Obywatelskiej                            1 480,94 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej                                  28 651,64 zł

Wspólnoty Spotkań                                                8 575,09 zł

Obozy Terapeutyczne                                           25 058,78 zł

Mieszkania Chronione                                        100 282,15 zł

Koszty administracyjne                                       185 520,84 zł

 

Koszty pokryte przychodami pochodzącymi ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych podzielono pomiędzy działalność
nieodpłatną, odpłatną oraz pozostała statutową.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-15

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Hanna Piela
Grzegorz Sikora 
Joanna Mazurek 
Hanna Piela

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 46 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-048 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32 205 38 80

Nr faksu E-mail spes@spes.org.pl Strona www www.spes.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-17

2004-05-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27102998200000 6. Numer KRS 0000014574

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Sikora Prezes Zarządu TAK

Joanna Mazurek Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Hanna Piela Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) podejmowanie dzieł miłosierdzia zgodnie z wskazaniami nauki 
społecznej Kościoła Katolickiego,
2) udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego otwartego na 
integrację z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi,
3) udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom 
niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj doświadczanej 
niepełnosprawności, która zwiększy możliwości ich niezależnego i 
samodzielnego życia,
4) udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu 
niepełnosprawności, podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków 
do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych 
mających dostarczać wiedzy w zakresie zjawisk społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem położenia środowiska osób 
niepełnosprawnych,
2) wspieranie i realizowanie programów wydawniczych oraz działania 
edukacyjne, informacyjne i promocyjne zmierzające do: podnoszenia 
poziomu świadomości obywatelskiej oraz kształtowania postaw 
odpowiedzialności społecznej, cechujących się świadomością członków 
społeczeństwa potrzeb i problemów pozostałych członków wspólnoty oraz 
rosnącym poczuciem odpowiedzialności za najbardziej potrzebujących 
(wyrażającym się poprzez m.in. zaangażowanie w wolontariat czy też 
wsparcie finansowe), jak również wspierające proces wyrównywania w 
społeczeństwie szans osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności 
prowadzoną w różnorodnych formach rehabilitację oraz zajęcia sportowe 
i rekreacyjne osób niepełnosprawnych dotkniętych upośledzeniem 
umysłowym, zmierzającą do poprawy jakości ich życia, rozwoju, wzrostu 
sprawności i niezależności, oraz działania wspierające integrację osób z 
upośledzeniem umysłowym w społeczeństwie,
4) działania w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i 
rehabilitacji, realizowane w szczególności poprzez udzielanie pomocy 
psychologicznej i prawnej oraz poprzez formy poradnictwa socjalnego - 
świadczone na rzecz osób i rodzin, które z powodu niepełnosprawności, 
choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych 
krytycznych wydarzeń znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
5) działalność charytatywną i pomoc społeczną prowadzoną na rzecz 
rodzin wychowujących poważnie niepełnosprawne dzieci, znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i finansowej,
6) działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Klimza - Masłowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Zięba Zastępca 
Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Sławomir Gwioździk Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Wierzba Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Bogna Latos Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Wspólnota św. Józefa (działa od roku 2010) 

Gdy zmarł tata niepełnosprawnej Eli, martwiliśmy się o jej przyszłość. Została bez rodziców. Miała tylko nas, czyli pracowników i 
wolontariuszy SPES. Znaliśmy Elę od dziecka. Jeździła na nasze obozy, przychodziła na sobotnie zajęcia integracyjne, po 
ukończeniu szkoły zaczęła pracować w Warsztacie Terapii Zajęciowej SPES. Z tej przyjaźni i odpowiedzialności za los 
niepełnosprawnych powstał Dom Św. Józefa, który ma charakter wspólnoty życia. Zamieszkali w nim ochotnicy, a nie 
pracownicy. Prowadzą go wspólnie niepełnosprawni mieszkańcy i wolontariusze (nazywamy ich socjuszami): gotują, sprzątają, 
prasują, plewią w ogrodzie. Jest normalnie. Jak w domu. Dom wspierają wolontariusze z zewnątrz. Cały czas udaje się zachować 
nieinstytucjonalny charakter miejsca. 
Do południa zarówno niepełnosprawni mieszkańcy, jak i socjusze idą do pracy. Sprawdza się lokalizacja domu, bo do Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością, można śmiało iść spacerem. Dom pełni rolę także 
interwencyjnego schronienia dla podopiecznych, mieszkających na stałe ze swoimi rodzicami, w sytuacji gdy rodzic ze względu 
na stan zdrowia nie może czasowo sprawować opieki. W roku 2020 w domu mieszkało 5 osób z niepełnosprawnością (w tym 
mama jednego z podopiecznych). Ilość socjuszy w ciągu roku się zmieniała: 1 socjusz pełnił służbę ciągle, 1 socjusz zakończył 
służbę w XI.2020 oraz 1 socjusz pełnił służbę w okresie VIII - XII.2020 roku. 

Rok 2020 był czasem szczególnie trudnym dla Wspólnoty z powodu pandemii COVID-19. Aby chronić niepełnosprawnych 
mieszkańców, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka, socjusze zdecydowali się na stałą izolację. Wolontariusze mieszkający 
poza Domem robili im regularnie zakupy. Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej dostarczyli materiały do terapii zajęciowej, a 
przydomowy garaż zaadaptowali do produkcji budek lęgowych. Mieszkańcy mogli dzięki temu pracować, montować budki i 
tworzyć ekologiczną podpałkę. Oprócz tego socjusze wymyślali różne inne zadania i aktywności, aby aktywizować mieszkańców. 
Przykładowo, na trawie w ogrodzie grali w bule, prowadzili codzienną gimnastykę, grali w planszówki, animowali spotkania 
online z wolontariuszami, aby podtrzymać kontakt. Jedno z takich spotkań było szczególne – udało się połączyć z Pierwszą 
Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą, która z dużą troską i zainteresowaniem rozmawiała z mieszkańcami. Nadmiar czasu i brak 
pośpiechu sprzyjał temu, aby uczyć podopiecznych nowych umiejętności, głównie związanych z pracami kuchennymi i 
porządkowymi. 
W efekcie tych działań nikt z mieszkańców nie zachorował na COVID-19. Udało się utrzymać mieszkańców w zadowalającej 
kondycji psychicznej i fizycznej. Dwóch socjuszy tak planowało dzień, aby mieć odpowiednią ilość godzin odpoczynku – 
zmieniali się w asystowaniu. 

2. Wspólnoty Spotkań i Obozy Terapeutyczne (działają od roku 1986) 

W warunkach sprzed pandemii - w ramach Wspólnot Spotkań gromadzimy osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny 
oraz asystentów – wolontariuszy. Ich celem jest budowanie życzliwej i przyjacielskiej relacji pomiędzy członkami Wspólnot. 
Niepełnosprawnym uczestnikom spotkania umożliwiają atrakcyjne spędzenie czasu wolnego w różnych formach, np. wyjścia 
grupowe na kręgielnię. Zajęcia odbywają się w soboty przy dwóch katowickich parafiach. 

Dla wysokofunkcjonujących osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujemy wyjścia integracyjne (Klub integracyjny), 
które służą poznawaniu kultury, przyrody czy nabywaniu umiejętności odnajdywania się w nowych społecznych sytuacjach. 

Dla młodszych organizujemy spotkania, podczas których niepełnosprawne dzieci wraz z rodzicami w towarzystwie młodych 
asystentów bawią się, biorą udział w zajęciach ruchowych, rękodzielniczych czy kulinarnych. 

Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są obozy wakacyjne. 

W 2020 roku, ze względu na pandemię i brak możliwości spotkań w kontakcie osobistym, organizowaliśmy Wspólnoty Spotkań 
online. W miesiącu odbywały się 2 spotkania: jedno z udziałem kapelana o charakterze religijnym (konferencja, modlitwy, msza 
św.), drugie o charakterze stricte integracyjnym, polegające na rozmowach, zadaniach do wykonania (np. cykl „Opowiedz o 
swoim patronie”). Spotkania trwały około 1 godzinę i brało w nich udział ok 20-30 osób. Wolontariusze zaangażowali się także 
w szkolenie podopiecznych i ich rodziców z obsługi komunikatora Skype. Podejmowaliśmy także próby spotkań online dla dzieci 
z niepełnosprawnością, niestety ze względu na formę zdalną, najmłodsi nie potrafili aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. 

Klub integracyjny także przeniósł swoją aktywność do przestrzeni wirtualnej. W każdym miesiącu wolontariusze animowali inny 
temat rozmowy i dawali przestrzeń członkom Klubu, do wypowiedzi i interakcji. Forma zdalna dała szansę dołączenia do klubu 
wolontariuszom mieszkającym poza województwem śląskim, a także podopiecznym, którzy wcześniej ze względu na specyfikę 
swojej niepełnosprawności, nie byli w stanie brać udziału w spotkaniach osobistych. 

Przez cały czas wolontariusze i pracownicy Warsztatu podejmowali regularny kontakt telefoniczny z wszystkimi członkami 
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Wspólnot Spotkań i uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, aby podtrzymać na duchu, zorientować się w bieżących 
potrzebach i na nie odpowiadać. Mając informacje o pogarszającej się kondycji fizycznej uczestników, wdrożyliśmy zajęcia 
gimnastyczne 2 razy w tygodniu, prowadzone przez fizjoterapeutę. Ze względu na przekaz zdalny były one dostępne dla 
wszystkich podopiecznych i ich rodziców. 

Mimo trudnej sytuacji w 2020 roku udało się zorganizować obóz letni w Kuraszkowie. Było to możliwe ze względu na specyfikę 
obozów. Obozy prowadzimy metodą zbliżoną do harcerskiej, co oznacza, że stawiamy na aktywności związane z prowadzeniem 
gospodarstwa, gry w terenie, trenowanie różnych umiejętności. Kontakt ze światem zewnętrznym – a w tym przypadku z 
potencjalnym zagrożeniem w postaci koronawirusa – ograniczamy do niezbędnego minimum. Z obozu wszyscy wrócili zdrowi. 
Był bardzo udany i przyczynił się w znacznym stopniu do poprawy kondycji zarówno fizycznej (zajęcia sportowe, spacery, 
przebywanie na świeżym powietrzu), jak i psychicznej podopiecznych (bycie w rzeczywistym kontakcie z ludźmi, pozytywne 
emocje), a ich rodzicom zapewnił wytchnienie na okres dwóch tygodni. 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera OMI (działa od roku 1999)

Warsztat Terapii Zajęciowej to miejsce rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie w zajęciach 
7 pracowni uczestniczy 35 osób. W Warsztacie dbamy o rozwój społeczny i zawodowy uczestników zmierzający do ogólnego 
doskonalenia i poprawy sprawności każdego z nich. W ramach prowadzonej terapii uczestnicy wykonują produkty mające 
charakter powszechnie użyteczny. Są nimi: podpałka ekologiczna K-Lumet, kartki świąteczne oraz budki lęgowe dla ptaków, 
które cieszą się największym zainteresowaniem. Naszymi odbiorcami są nadleśnictwa, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy 
budowlane, które przeprowadzają termomodernizację oraz klienci indywidualni, którzy coraz częściej chcą mieć budki w swoich 
ogrodach. Budki lęgowe są rekomendowane przez Lasy Państwowe oraz Górnośląskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Rok 2020 był dla uczestników Warsztatu rokiem szczególnie trudnym, naznaczonym czasem pandemii. Dwukrotnie, decyzją 
Wojewody Śląskiego została zawieszona działalność placówki – w pierwszej fali pandemii w okresie od 12 marca 2020 r. do 6 
lipca 2020 r. oraz ponownie od 20 października 2020 r. do końca roku. Ponadto, niektórzy rodzice  i opiekunowie z grup 
podwyższonego ryzyka zakażenia COVID 19 z obawy o zdrowie i życie swoje i swoich dzieci bądź podopiecznych postanowili, 
aby ich dzieci nie uczęszczały na zajęcia w czasie epidemii, w okresie gdy wznowiono działalność Warsztatu. 
W okresie długotrwałej izolacji systematycznie kontaktowaliśmy się z uczestnikami Warsztatu oraz ich rodzinami. Kontakt 
odbywał się drogą telefoniczną lub w miarę możliwości za pomocą dostępnych komunikatorów (typu Skype, WhatsApp). W 
ramach kontaktu terapeuci monitorowali sytuację życiowej, oferując swoją pomoc i wsparcie, w tym zwłaszcza na wypadek 
objęcia kwarantanną lub izolacją. Mobilizowali uczestników do podjęcia form aktywności własnej (spacery, gimnastyka, 
ćwiczenia oddechowe, obowiązki domowe, higiena osobista, procedury przeciwdziałające COVID - mycie rąk, maseczki – 
edukacja rodzin i uczestników). Terapeuci podczas rozmowy zadbali o utrzymanie relacji terapeutycznej, przeciwdziałając 
poczuciu osamotnienia oraz podtrzymaniu poczucia bezpieczeństwa.
Za pośrednictwem komunikatorów odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia ruchowe ogólnousprawniające, podtrzymujące 
kondycję i ćwiczenia oddechowe dla uczestników Warsztatu (w okresie drugiego zawieszenia działalności). Były to zajęcia online 
organizowane w ten sposób, iż terapeuta znajdował się na sali gimnastycznej Warsztatu natomiast chętni uczestnicy i/lub ich 
rodzice brali udział w zajęciach za pośrednictwem Skype‘a.
Zorganizowaliśmy (w obu okresach zawieszenia działalności Warsztatu) dla naszych uczestników terapię w domach opartą na 
współpracy z rodzinami wszędzie tam gdzie udało się ją uzyskać, czyli rehabilitacja w oparciu o organizowane indywidualnie w 
domach stanowiska pracy, z czynnościami znanymi uczestnikom z terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Uczestnicy w 
domach wykonywali podpałkę K-Lumet. Praca odbywała się w stałym kontakcie (online, telefon) z terapeutą, wykorzystywano 
systemy motywacyjne (np. publikacje w social mediach). Terapeuci sukcesywnie odbierali gotowe produkty od uczestników i 
dostarczali im nowe materiały niezbędne do dalszej pracy.
Podjęte zostały działania związane z pozyskaniem finansowania i przeprowadzeniem prac modernizacyjnych w siedzibie 
Warsztatu, m. in. wymiana kotła c.o., wymiana drzwi zewnętrznych oraz drzwi p.poż. do kotłowni oraz doposażenie pracowni w 
ergonomiczne stanowiska pracy dla uczestników - zakupiono ergonomiczne krzesła oraz stoły z hydrauliczną regulacją 
wysokości (w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównywanie różnic między 
regionami III”). Realizowany był także projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”, dzięki któremu zostały zakupione środki do ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu (m.in. 
maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). 
W lutym 2020, przed wybuchem pandemii, Warsztat wizytowała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Pani 
Prezydentowa zobaczyła jak pracują uczestnicy, rozmawiała z pracownikami oraz rodzicami osób niepełnosprawnych.

4. Ośrodek Poradnictwa (wcześniej Ośrodek Pomocy Kryzysowej, działa od roku 1994)

Ośrodek Poradnictwa nosił do tej pory nazwę Ośrodka Pomocy Kryzysowej – nowa nazwa lepiej oddaje charakter działalności 
Ośrodka. Świadczymy bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie, rodzinne i socjalne dla osób dotkniętych życiowym 
kryzysem przekraczającym ich własne możliwości radzenia sobie. Wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do 
odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej. Jesteśmy często „ostatnią deską ratunku” dla osób 
doświadczających ubóstwa, braku środków do życia, braku środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki 
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nad dziećmi, zagrożonych eksmisją, kryzysami osobistymi i rodzinnymi, borykających się z trudnościami w kontaktach z 
urzędami, w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterze socjalnym. 

W roku 2020 zawęziliśmy naszą specjalizację do spraw dotyczących dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 
rentowych, świadczeń opiekuńczych w związku z niepełnosprawnością, orzecznictwa o niepełnosprawności, niezdolności do 
pracy i samodzielnej egzystencji oraz innych form wsparcia i zabezpieczenia przez administrację rządową i samorządową 
ważnych potrzeb życiowych osób najuboższych i osób niepełnosprawnych. 
Sytuacja pandemii COVID-19 wymusiła na nas rozwój poradnictwa zdalnego. W marcu 2020 roku w związku z wprowadzonymi 
obostrzeniami w zakresie izolacji społecznej, zawiesiliśmy udzielanie pomocy w kontakcie osobistym w Ośrodku, w związku z 
czym powstała konieczność opracowania nowej metody komunikacji i stworzenia bazy informatyczno - technicznej dla obsługi 
klienta w kontakcie zdalnym. Dzięki środkom z programów rządowych i na bazie zdobytych doświadczeń, stworzyliśmy model e-
poradnictwa, zapewniający naszym zdaniem właściwą obsługę klienta, przejrzystość zasad korzystania z naszej pomocy, z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w zakresie przekazywanych nam danych osobowych on-line. Kiedy tylko sytuacja 
pandemii się skończy, mamy zamiar wrócić do poradnictwa prowadzonego w trybie stacjonarnym, jak i nadal realizować e-
poradnictwo.
Statystyka dla Ośrodka Poradnictwa za rok 2020 przedstawia się następująco: ilość klientów to 345 osób (klient liczony raz w 
roku), ilość klientów w statystyce miesięcznej (w kolejnych miesiącach narastająco, niezależnie od liczby porad w miesiącu) to 
581 osób korzystających z naszej pomocy; w ciągu całego roku zrealizowano 1269 godzin usług poradnictwa.
W ramach działalności Ośrodka realizujemy specjalistyczne programy, których podstawą są zgłaszane w poradnictwie sprawy z 
zakresu ochrony socjalnej. Są to: Program Pomocy Prawnej, Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej, 
Program Edukacji Obywatelskiej "Twoje Prawa”. 

4.1. Program Edukacji Obywatelskiej "Twoje Prawa" (od roku 1999)

Na stronach internetowych publikujemy bezpłatny informator, zawierający omówienie regulacji prawnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym, 
omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. 
Publikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionych zagadnień jest pierwszym tego typu 
ogólnie dostępnym poradnikiem (on-line) w kraju. Czytelnicy nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez 
poznawanie przydatnych im procedur, zasad oraz regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą 
skutecznością, co do rozwiązywania konkretnych problemów.

W 2020 roku odnotowaliśmy 1.386.692 wizyt na stronach internetowego serwisu poradnika „Twoje Prawa” (dla porównania, w 
2019 roku - 948.000 wejść), to jest około 115.000 wejść średnio miesięcznie. Wyniki wyszukiwania poszczególnych słów 
kluczowych w przeglądarce Google (zwykle w pierwszej 10-tce wyników) oraz statystyki wizyt - z roku na rok wzrasta ich liczba - 
dowodzą, że poradnik „Twoje Prawa” jest publikacją potrzebną, z której chętnie korzystają osoby poszukujące informacji i 
poradnictwa socjalnego.
Przy okazji tworzenia nowej strony internetowej, w 2020 r. rozpoczęliśmy również przebudowę informatora „Twoje Prawa” - 
powstaje nowa jakość - platforma, na której znajdzie się opis doświadczeń i przykłady działań SPES, prezentowane wraz z 
historiami osób, którym Stowarzyszenie udzieliło pomocy i potrzebnego wsparcia. Dzięki nowej formule case study z 
elementami dziennikarstwa śledczego, regulacje prawne, przepisy zyskują twarz konkretnych osób - naszych klientów, a palące 
problemy – swoje rozwiązania. Sposób prezentacji informacji i formuła techniczna zachęca do działania – do finansowego 
wsparcia działań strażniczych i rzeczniczych, pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych itd. Informator w nowej 
formule będzie opublikowany w 2021 roku.

4.2. Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej (od roku 1996)

Program realizujemy w oparciu o doświadczenia z pracy Ośrodka - podejmujemy sprawy zgłaszających się do Ośrodka osób, 
które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, jego nieprawidłową interpretację, które 
rażąco naruszają zasady współżycia społecznego, określone w Konstytucji zasady równości i sprawiedliwości społecznej, 
obowiązek udzielania przez Państwo szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej i 
osobom niepełnosprawnym. Uczestniczymy w wybranych postępowaniach sądowych i administracyjnych, których wynik może 
zmieniać niekorzystną praktykę/wykładnię w obszarze ochrony socjalnej. Dostrzeżone problemy zgłaszamy podmiotom 
mającym wpływ na obowiązujące ustawodawstwo/przepisy prawa miejscowego - w zależności od sprawy: ministerstwom, 
posłom, senatorom, radnym, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych etc., 
sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Działania te prowadzimy korespondencyjnie i poprzez 
osobisty kontakt w siedzibie danego podmiotu. Na stronie internetowej informujemy o podejmowanych w tym zakresie 
działaniach i ich efektach. W sprawach zakwalifikowanych do Programu klient wie, że nie chodzi jedynie o jego indywidualną 
sprawę, lecz o doprowadzenie do zmian systemowych, że działa dla dobra wspólnego – dlatego nie powinien rezygnować z 
‘walki’, nawet jeśli jest już zmęczony postępowaniem i zniechęcony negatywnymi decyzjami/orzeczeniami. Budujemy w ten 
sposób odpowiedzialność społeczną klientów, poczucie sprawczości, angażujemy w proces zmian, zachęcamy do wspierania 
działań organizacji pozarządowych.
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W uwagi na stan pandemii, który w istotny sposób ograniczył działalność urzędów i instytucji, w 2020 roku działania w obszarze 
rzecznictwa praw były prowadzone on –line i drogą korespondencyjną. Kontynuowaliśmy działania m.in. w zakresie: 
1) zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego,
2) zmiany Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2012 roku w zakresie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, 
3) dalszych zmian prawa miejscowego w Mieście Katowice w zakresie zasad wynajmowania lokali komunalnych.

Głównym problemem, z jakim zgłaszali się do nas klienci w 2020 roku, były świadczenia dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Odczytując literalnie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, szerokie grono opiekunów pozbawione 
jest możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast biorąc pod uwagę wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
uznające poszczególne przepisy za niekonstytucyjne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wskazujące na 
prokonstytucyjną interpretację ustawy, opiekunowie ci są jednak uprawieni do świadczenia pielęgnacyjnego. W dniu 20 maja 
2020 roku odbyliśmy spotkanie on-line (wideokonferencja) z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pracownikami 
Ministerstwa w związku z przedstawionymi przez nas na piśmie postulatami – tak w zakresie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych jak i rozporządzenia w zakresie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. 

W czerwcu 2020 roku  wzięliśmy udział w konsultacjach projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu 
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030 - mailowo zgłosiliśmy swoje uwagi dot. wprowadzenia zmian 
systemowych do rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2012 r. w zakresie kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. Strona rządowa nie mówi „nie” naszym postulatom, ale wskazuje, 
że odniesie się do nich w nowym systemie orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, nad którym prowadzi prace. 
Problem polega na tym, że prace trwają już od 2016 roku i nie widać ich końca. Wystąpiliśmy o udostępnienie projektu założeń 
do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy i materiałów roboczych, tak byśmy mogli wyrazić swoją 
opinię - oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie. Konsekwentnie staramy się przekonać Ministerstwo, że rozwiązanie 
zgłoszonych przez nas problemów powinno nastąpić niezwłocznie, nie do przyjęcia jest dalsze tolerowanie chaosu prawnego - a 
oczywistym jest, że wprowadzenie tak dużej reformy potrwa jeszcze kilka lat. W październiku 2021 roku odbyło się spotkanie 
przedstawicieli SPES z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Ministerstwa.
   
Konsekwentnie od 2017 roku staramy się przekonać włodarzy Miasta, aby zajmowanie pomieszczenia tymczasowego nie było 
traktowane jak zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i aby nie stosować wobec osób zajmujących to pomieszczenie tzw. 
kryterium metrażowego przy staraniu się o lokal komunalny. W marcu 2020 roku doszło do spotkania w Urzędzie Miasta 
Katowice - spotkanie to uznajemy za duży sukces, ponieważ o merytoryczną rozmowę z władzami Miasta staraliśmy się od lat. Z 
rozmów wynikało, że Miasto Katowice ma zamiar zmienić uchwałę – tak się jednak nie stało. Ponieważ SPES nie miało 
legitymacji do zaskarżenia kolejnej uchwały mieszkaniowej z dnia 30 maja 2019 roku, nr VIII/146/19, wystąpiliśmy z wnioskiem 
do Wojewody, by zaskarżył uchwałę, a następnie - gdyż czas upływał - również do Prokuratury Okręgowej. W rezultacie, 
Prokurator wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w grudniu 2020 roku (przystąpiliśmy do tej 
sprawy w charakterze uczestnika postępowania), Wojewoda złożył skargę w lutym 2021 roku. Oba te podmioty zawarły w 
skargach również nasze zastrzeżenia co do zgodności uchwały z treścią ustawy o ochronie praw lokatorów (…) z dnia 21 czerwca 
2001 roku. W marcu 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił obie skargi, nie rozumiejąc naszym 
zdaniem istoty problemu; będąc stroną postępowania, złożyliśmy skargę kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
podobnie jak Prokurator i Wojewoda. Sprawa nadal jest w toku.  

4.3. Program Pomocy Prawnej (od roku 2012)

W ramach Programu Pomocy Prawnej zapewniamy bezpłatną, profesjonalną, kompleksową pomoc prawną osobom, które 
znajdują się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, a jednocześnie ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z 
innych powodów, są niezdolne do samodzielnego prowadzenia swych spraw wymagających pomocy prawnej. W zależności od 
charakteru sprawy pomoc prawną zapewnia nasz zespół bądź współpracujący z nami pro bono prawnicy. Komercyjnie 
działające kancelarie adwokackie i radcowskie w drodze umowy zobowiązują się prowadzić bezpłatnie sprawy wymagające 
reprezentacji i fachowego pełnomocnictwa w sądzie. 
W ramach profesjonalnej pomocy prawnej ze strony naszego zespołu, w 2020 roku  sporządzono między innymi 15 skarg do 
wojewódzkich sądów administracyjnych (głównie w sprawach dotyczących świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych), 
z czego jak dotąd w 8 sprawach skargi zostały uwzględnione. 
Za szczególny sukces uważamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt 
II SA/Kr 482/20 – sporządziliśmy skargę w tej sprawie. Sprawa dotyczyła nieudzielenia przez Miasto Kraków pomocy 
mieszkaniowej rodzinie z poważnie niepełnosprawnym dzieckiem – wykazaliśmy skrajnie niekorzystną interpretację przepisów 
uchwały i nierespektowanie poprzednich wyroków w tej sprawie (4 osobowa rodzina od 8 lat starała się o zmianę mieszkania – 
to, w którym mieszkali było kawalerką o metrażu 36 m - 1 pokój z przestrzenią życiową dla rodziców, ich niezdolnego do 
samodzielnej egzystencji syna, jego 9-letniego brata, w pokoju specjalistyczny sprzęt, łóżko rehabilitacyjne, podnośnik, 
mieszkanie na 2 piętrze w bloku bez windy). W efekcie naszej interwencji prawnej, Miasto Kraków przyznało im lokal socjalny 
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ich syna. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

W 2020 roku nie mieliśmy takiej sytuacji, by zgłaszana nam sprawa miała charakter wymagający zaangażowania w postaci 
kwalifikowanej pomocy prawnej kancelarii pro bono na etapie przedsądowym i sądowym. Natomiast Kancelaria Ewa 
Brodzińska – Nowak z siedzibą w Chorzowie prowadzi w kontynuacji (od listopada 2017 roku)  sprawę klientki Ośrodka, 
legitymującej się orzeczeniem zaliczającym ją do znacznego stopnia niepełnosprawności. Postępowanie dotyczy zasądzenia 
renty z tytułu utraconych dochodów i zwiększonych potrzeb i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela.  
  
5. Program Pomocy Dzieciom (od roku 2012) 

Program Pomocy Dzieciom adresujemy do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które opiekują się w swoich domach dziećmi w 
ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające ciągłego podtrzymania funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia 
dojelitowego lub pozajelitowego i innych specjalistycznych czynności medycznych, zwykle z użyciem specjalistycznego sprzętu, 
realizowanych praktycznie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Koszty opieki nad tak ciężko chorym dzieckiem są ogromne. 
Dlatego podstawową formą pomocy w ramach programu jest wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium: 
comiesięcznego świadczenia w wysokości dopasowanej do indywidualnych potrzeb konkretnej rodziny. Rodzina może 
rozdysponować otrzymane świadczenie zgodnie z własną oceną sytuacji, na najpilniejsze potrzeby, np. czynsz, zakup leków, bez 
konieczności przedstawiania organizacji dowodów księgowych. Z pomocą docieramy do rodzin w najdalszych zakątkach Polski. 
Wybieramy te, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają mniej sił, zasobów i możliwości, aby podołać organizacji indywidualnej 
zbiórki. Pomoc, którą oferujemy to nie tylko świadczenia finansowe. Jest to wieloletnie towarzyszenie stypendystom 
umożliwiające im doprowadzenie do trwałej zmiany sytuacji życiowej. Czasem potrzebna jest pomoc prawna, innym razem 
dostosowanie mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego dziecka, wsparcie w pozyskaniu mieszkania od gminy, czy wsparcie w 
podniesieniu kompetencji zawodowych.

W 2020 roku w sposób trwały poprawiła się sytuacja Państwa Majrowskich (woj. warmińsko – mazurskie). Wspieramy rodzinę 
od 2013 roku. Gdy się poznaliśmy, mieszkali z sześciorgiem dzieci, w tym dwoje synów w ciężkim stanie klinicznym, w 
dwupokojowym mieszkaniu w Nowych Kiejkutach na drugim piętrze w starym budynku. Przez cztery lata podejmowaliśmy 
działania mające na celu przyznanie rodzinie lokalu na parterze, z zasobów gminy Dźwierzuty bądź ościennych gmin. Z 
początkiem 2016 roku przygotowaliśmy petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się blisko 1.000 osób, co ostatecznie 
skłoniło gminę Dźwierzuty do przyznania rodzinie mieszkania komunalnego położonego na parterze w centrum miejscowości 
Dźwierzuty. Niestety lokal oraz budynek okazały się być w złym stanie technicznym. Z uwagi na fakt, że gmina Dźwierzuty nie 
podjęła się wyremontowania budynku, rodzina zrezygnowała z oferty najmu tego mieszkania. 
W 2016 roku rodzina znalazła trzypokojowe mieszkanie na parterze we wsi Zalesie, w tej samej gminie, w przystępnej cenie. 
Lokalizacja okazała się dogodniejsza niż w Nowych Kiejkutach. Zakupiliśmy nieruchomość we wrześniu 2016 roku i 
udostępniliśmy stypendystom. Dofinansowaliśmy remont oraz likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu. 
W 2020 roku po ustaleniach z rodziną, analizie ich obecnej sytuacji, doszliśmy wspólnie do przekonania, że najlepszym dla nich 
rozwiązaniem byłoby zamieszkanie w mieście. W związku z powyższym sprzedaliśmy lokal w Zalesiu i zakupiliśmy lokal w 
Szczytnie. Mieszkanie, do którego przeprowadzili się w sierpniu 2020 roku składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, balkonu w 
nowym bloku z windą, jest pozbawione barier architektonicznych. Pomogliśmy je urządzić, kupując wyposażenie. 
Dla niepełnosprawnych synów mieszkanie bez barier jest szansą na kontynuowanie edukacji, udział w terapii zajęciowej, 
aktywne życie. Lokalizacja oznacza łatwy i szybki kontakt z ośrodkiem zdrowia oraz ułatwia zdobycie zatrudnienia dla 
pełnoletnich członków rodziny. 

Sukcesem zakończyła się likwidacja barier architektonicznych u Państwa Ciekielskich  (Przysieki, woj. podkarpackie). Rodzina 
stypendysty Krzysia mieszka w małej wiosce w domu z wysokim parterem. Dzięki wykonaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich 
rodzice mogą bez przeszkód wyjść z dzieckiem na spacer. To ważne, zwłaszcza dla mamy, która stale opiekuje się chłopcem 
(tata – jedyny żywiciel rodziny ciężko pracuje w kopalni). Do tej pory bez pomocy innych osób była uwięziona z Krzysiem w 
domu. Dofinansowaliśmy przedsięwzięcie kwotą 11.000 zł. Inwestycja rozwiązała także inny problem. Dom jest w pobliżu rzeki. 
Przy większych opadach teren przed domem staje się grząski. Nie było możliwe wychodzenie z dzieckiem, bo wózek tonął w 
błocie. Przy okazji montażu podjazdu, wyłożyliśmy część podwórza kostką brukową. 

W roku 2020 z pomocy łącznie korzystało 26 rodzin.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

504

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Realizacja usług w obszarze pomocy społecznej 
(Ośrodek Pomocy Kryzysowej), w szczególności 
porady specjalistyczne, mające na celu niesienie 
pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji i przeżywającym różnorakie 
trudności, w tym poradnictwo małżeńskie i 
rodzinne, poradnictwo socjalne oraz prawne. 
Wspólne poszukiwanie nowych i skutecznych 
rozwiązań problemów życiowych, 
podejmowanie działań zmierzających do 
aktywizowania klienta oraz do odkrywania i 
mobilizowania jego zasobów własnych. Poprzez 
udzielane wsparcie zwiększenie zakresu 
samodzielności i niezależności życiowej, 
ograniczenie deficytów w zakresie umiejętności 
życia codziennego, w tym pełnienia ról 
społecznych, wzrost kompetencji obywatelskich 
i społecznych. Integralnym celem udzielanej 
pomocy jest dążenie do utrzymania bądź 
odzyskania przez klienta równowagi psychicznej 
i kontroli nad swoim życiem.

88.99.Z 90 363,21 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja różnorakich działań 
rehabilitacyjnych (edukacja, socjoterapia, 
rehabilitacja zawodowa i społeczna, zajęcia 
ogólnousprawniające i integracyjne) - 
prowadzone w ramach takich placówek jak 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Wspólnoty 
Spotkań, Obozy Terapeutyczne mających 
na celu poprawę sytuacji określonej grupy 
społecznej, jaką jest środowisko osób 
niepełnosprawnych dotkniętych 
upośledzeniem umysłowym oraz członków 
ich rodzin. Realizacja programu 
integracyjnego i socjoterapeutycznego – 
osoby niepełnosprawne intelektualnie i 
pełnosprawni wolontariusze wspólnie 
uczestniczą w: wyjściach integracyjnych 
(np. kręgielnia, skansen, nordic walking); 
czynnościach dnia codziennego 
(przygotowywanie posiłków, sprzątanie 
itp.). Aktywizowanie i motywowanie 
uczestników (osób z upośledzeniem 
umysłowym) do twórczego wykorzystania 
czasu wolnego poprzez sport i szeroko 
rozumianą kulturę. Nabywanie przez 
uczestników sprawności w zakresie 
samodzielnego przemieszczania się po 
mieście oraz zdobywanie umiejętności 
odnalezienia się w nowych społecznych 
sytuacjach.

94.99.Z 33 633,87 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Realizacja Programu Pomocy Dzieciom - 
udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego 
rodzinom wychowującym poważnie 
niepełnosprawne dzieci (w ciężkim stanie 
klinicznym), znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i finansowej. 
Zabezpieczenie wszystkich bieżących potrzeb 
związanych z opieką nad dzieckiem, zawsze we 
współdziałaniu: stypendysta, lokalny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, społeczność lokalna, 
znajomi itp. - finansowanie leków, środków 
pomocniczych, odżywek, leczenia, rehabilitacji, 
specjalistycznego sprzętu itp. Zaangażowanie w 
sprawy rodziny pośrednio związane z dzieckiem , 
np. pomoc w uzyskaniu większego mieszkania 
bez barier architektonicznych; finansowanie 
szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe żywiciela rodziny.

88.99.Z 376 478,49 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność związana z przystosowaniem 
zawodowym osób upośledzonych 
umysłowo wspierająca proces ich integracji 
ze społeczeństwem, prowadzona na terenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stwarzanie 
uczestnikom niezdolnym do podjęcia pracy 
możliwości rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie pozyskania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia poprzez: kształcenie i 
rozwijanie umiejętności wykonywania 
czynności życia codziennego oraz 
zaradności osobistej, kształcenie i 
rozwijanie psychofizycznych sprawności 
oraz podstawowych i specjalistycznych 
umiejętności zawodowych, 
umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie pracy.

88.10.Z 28 651,64 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania w obszarze pomocy społecznej 
zapewniające schronienie 
(zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór 
ochronny) oraz niezbędną pomoc i opiekę 
osobom z upośledzeniem umysłowym, o 
ograniczonej zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania, pozbawionym wsparcia ze 
strony rodzin – realizowane we Wspólnocie 
św. Józefa (mieszkanie chronione/dom 
mieszkalny/wspólnotowy dom życia). 
Rodzinne i wspólnotowe rozwiązanie 
problemu osamotnienia osób 
niepełnosprawnych intelektualnie po 
śmierci ich rodziców/opiekunów; 
utrzymanie i umacnianie dotychczasowych 
więzi osób niepełnosprawnych 
intelektualnie z bliskimi osobami 
(przyjaciele – wolontariusze); zapewnienie 
bezpieczeństwa emocjonalnego; 
budowanie życzliwych relacji z drugim 
człowiekiem; aktywne uczestnictwo osób z 
upośledzeniem umysłowym w codziennym 
życiu Domu: wypełnianie obowiązków 
zabezpieczających sprawy bytowe, 
spędzanie czasu wolnego w sposób czynny.

87.20.Z 100 282,15 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1 164 147,35 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 159 425,32 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 170 112,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 880 668,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 032 250,35 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 133 971,86 zł

e) pozostałe przychody 123 221,61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 377 332,23 zł

2.4. Z innych źródeł 469 207,24 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4 209 573,03 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 816 411,14 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

87 782,73 zł

133 265,21 zł

938 377,38 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

9 320,00 zł

338 287,05 zł

26 393,03 zł

3 332,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 672 956,42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -227 782,24 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 514 377,76 zł 816 411,14 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 207 711,90 zł 468 322,64 zł

1 260 032,59 zł 348 088,50 zł

0,00 zł

178,18 zł

0,00 zł

46 455,09 zł 0,00 zł

1 Ośrodek Pomocy Kryzysowej 90 363,21 zł

2 Program Pomocy Dzieciom 376 478,49 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej 28 651,64 zł

4 Mieszkania Chronione 100 282,15 zł

1 Program Pomocy Dzieciom 376 478,49 zł

2 Mieszkania Chronione 100 282,15 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 79 006,04 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

378 238,62 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

26 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

17,54 etatów

10 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

35 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

23 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

22 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 908 988,31 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

908 988,31 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 378,44 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 715,57 zł

26 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

11 osób

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

826 061,31 zł

805 862,81 zł

- nagrody

- premie

18 200,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 1 998,50 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 82 927,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 666 042,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 242 945,42 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

10 214,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Do pkt 4,5,8,9. Członkowie organu zarządzającego oraz 
kontroli nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
swoich funkcji. Wyliczona wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w pkt. 4 wynika z 
podpisanych umów o pracę z członkami Zarządu 
związanych z realizacją zadań/działań merytorycznych na 
danym stanowisku pracy.
Do pkt 8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) 
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkowi 
organu zarządzającego, wynikająca z podpisanej umowy o 
pracę związaną z realizacją działań merytorycznych 
wyniosła 9.950,00 zł brutto. W punkcie tym została 
przedstawiona kwota wynagrodzenia miesięcznego łącznie 
z jednorazową zapomogą pieniężną z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na częściowe pokrycie 
kosztów leczenia specjalistycznego w kwocie 264,00 zł.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Współfinansowanie 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia SPES

Działalność związana z 
przystosowaniem zawodowym 
osób upośledzonych umysłowo 
wspierającym proces ich 
integracji ze społeczeństwem

Urząd Miasta Katowice 91 400,75 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 974,50 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

2 Wspieranie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, w 
tym przewlekle chorych, 
poprzez integrację z 
otoczeniem i aktywizację 
społeczną

Poradnictwo specjalistyczne 
realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Kryzysowej 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES

Urząd Miasta Katowice 60 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Współfinansowanie 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia SPES

Działalność związana z 
przystosowaniem zawodowym 
osób upośledzonych umysłowo 
wspierającym proces ich 
integracji ze społeczeństwem

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

717 360,00 zł

2 Zabezpieczenie przyszłości – 
tworzenie nowej placówki 
Stowarzyszenia SPES

Przygotowanie bazy pod 
utworzenie zespołu placówek 
(Zakład Aktywności Zawodowej, 
mieszkanie chronione, ośrodek 
wsparcia) dla absolwentów 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez 
Stowarzyszenie SPES

Narodowy Instytut Wolności 247 050,00 zł

3 Wzmocnienie 
instytucjonalne 
Stowarzyszenia SPES z 
uwzględnieniem obszaru 
rzecznictwa praw i edukacji 
obywatelskiej

Działanie Ośrodka Pomocy 
Kryzysowej - świadczenie usług 
bezpłatnego poradnictwa 
socjalno-obywatelskiego oraz 
kwalifikowanej pomocy 
prawnej w formie e-
poradnictwa oraz realizacja 
programów specjalistycznych: 
Program Pomocy Prawnej, 
Program Spraw 
Precedensowych i Inicjatywy 
Ustawodawczej, Program 
Edukacji Obywatelskiej 
(informator "Twoje Prawa")

Narodowy Instytut Wolności 54 000,00 zł

4 Rzecznictwo Praw 
realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Kryzysowej 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES

Realizacja bezpłatnych usług 
kwalifikowanej pomocy 
prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego, socjalnego i 
rodzinnego (Ośrodek Pomocy 
Kryzysowej) oraz 
specjalistycznych programów: 
Program Pomocy Prawnej, 
Program Spraw 
Precedensowych i Inicjatywy 
Ustawodawczej, Program 
Edukacji Obywatelskiej 
(informator "Twoje Prawa")

Narodowy Instytut Wolności 87 782,73 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie SPES za rok obrotowy 2019 nie spełniło warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2148), w związku z tym sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie podlegało 
obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. W celu uzyskania pewności w zakresie prawidłowości i 
rzetelności sporządzonego sprawozdania Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu badania sprawozdania 
finansowego za 2020 rok przez biegłego rewidenta.
Szczegółowe informacje, które znacznie wykraczają poza zakres objęty niniejszym sprawozdaniem, publikujemy na 
naszej stronie internetowej www.spes.org.pl w "Sprawozdaniu merytorycznym i finansowym za rok 2020".

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Sikora, Joanna Mazurek, 
Hanna Piela Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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